
गपु्त खजिना

खूप िुनी गोष्ट आहे. एक होता शेतकरी. त्याला तीन 
मुलगे होते. ततघेही खूप आळशी होते. 
दिवसभर फक्त खाणे आणण झोपणे एवढेच त्याांना 
ठाऊक होते. 



एकिा शेतकरी आिारी पडला. त्याने मुलाांना उशाशी 
बोलावले. "मुलाांनो, मी आपल्या शेतात धनाने भरलेली पेटी 
कुठेतरी पुरून ठेवली आहे, पण कुठे ते आठवत नाही." तो 
उद्गारला. 
वडडलाांच्या तनष्काळिीपणावर वैतागलेल्या मुलाांनी अख्खे शेत 
खणून काढले. 



त्याांना काहीच धन सापडले नाही आणण त्याांनी तसे 
वडडलाांना साांगगतले. ते हसून म्हणाले, "बरे, आत्ता नाही तर 
लवकरच सापडले."
शेत अनायसे नाांगरले आहेच, तर आता पेरणी सुद्धा
करावी असा मुलाांनी ववचार केला. 



शेतात लवकरच भरभरून पीक आले आणण मुलाांना पीक ववकून खूप 
पैसे ममळाले. वडडलाांनी मुलाांना हाच शेतातील खजिना असल्याचे 
साांगगतले!
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भूत

"मला रोज स्वप्न
पडत,े की माझ्या
पलंगाखाली भूत 
आहे. पण मी उठून
बघतो तर काहीच 
नसत.े तयांनतर मला 
अजजबात झोप लागत 
नाही." तो उदासपणे 
म्हणाला. 
"तुझी समस्या 
सोडवण्यासाठी तू
काय प्रयतन 
केलास?" मुल्ला ने 
ववचारले. 
"मी वैद्याकड ेगेलो." 
तयाने उत्तर ददले. 
"मग वैद्य काय 
म्हणाला?"मुल्लाने 
ववचारले. 
"तयाने इलाज 
करण्याचे शंभर 
ददनार मागगतले." 
माणसाने सांगगतले. 

मुल्ला नसीरुद्दीनकड ेएकदा एक माणूस सल्ला
ववचारण्यासाठी आला. 



"शंभर ददनार! एवढ्या छोट्या समस्येचे! तयापेक्षा मला पाच ददनार 
दे, मी तुला बरे करतो. " मुल्ला म्हणाला. 
तया माणसाने लगेच पाच ददनार मुलासमोर ठेवले आणण म्हणाला, 
"हे घ्या, सांगा उपाय. "
मुलाने तया माणसाच्या बबछान्याचे पाय कापून टाकले. "आता भूत 
पलंगाखाली जाऊच शकणार नाही!" तो म्हणाला. 



म्हाताऱ्याची शतेी होती
म्हाताऱ्याची शतेी होती 
शतेीमध्ये बदके होती 
क्वकॅ क्वकॅ क्वकॅ क्वकॅ करत होती
इकड ेक्वकॅ क्वकॅ 
ततकड ेक्वकॅ क्वकॅ 
इकड ेततकड ेक्वकॅ क्वकॅ 
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म्हाताऱ्याची शतेी होती 
शतेीमध्ये डुकरे होती 
फुरर फुरर फुरर फुरर करत होती 
इकड ेफुरर फुरर  
ततकड ेफुरर फुरर  
इकड ेततकड ेफुरर फुरर 

म्हाताऱ्याची शतेी होती 
शतेीमध्ये गाय होती 
हम्मा  हम्मा  करत होती 
इकड ेहम्मा  
ततकड ेहम्मा  
इकड ेततकड ेहम्मा   

म्हाताऱ्याची शतेी होती 
म्हाताऱ्याची शतेी होती 
म्हाताऱ्याची शतेी होती हो!



हौदाचा मतृ्यू 

ताताचारी आणि
रामल िंगाडू शेजारी 
होते. ताताचारी
स्वभावाने खूप 
चचक्कू आणि हावरट 
होता. 

एक ददवस 
रामल िंगडू ा एका 
छोट्या हौदाची
गरज पड ी. 
ताताचारीकड ेहौद 
असे  तर घेऊन 
यावा म्हिून तो
ताताचारीच्या घरी 
गे ा. 



"ददवसा ा दोन रुपये असे हौदाचे भाड ेद्यावे  ागे . ठीक आहे 
ना?" ताताचारीने ववचार े. बिचाऱ्या रामल िंगडू ा ही अट मान्य 
करावी  ाग ी. 
चार ददवसािंनी रामल िंगाडू हौद परत करण्यासाठी आ ा. त्याच्या 
हातात एक  हानसा चिंिू सुद्धा होता. "तुमच्या हौदाने या 
चम्िू ा जन्म दद ा. घ्या!" चिंिू ताताचारी ा देत तो म्हिा ा. 
ताताचारीने आनिंदाने चिंिू घेत ा आणि काही न िो ता घरात 
ननघून गे ा. 



काही ददवसािंनी
रामल िंगाडू एका
आठवड्यासाठी 
ताताचारीचा हौद 
घेऊन गे ा.



िरोिर एका आठवड्याने तो ररकाम्या हाताने ताताचारीकड ेगे ा 
आणि चेहेरा पाडून म्हिा ा, "ताताचारी, तुमचा हौद मतृ्यू 
पाव ा." 
"हौद कसा मरू शकतो? ही तर फसविूक आहे!" ताताचारी
चचडून ओरड ा.

"हौद जर 
चिंिू ा जन्म
देऊ शकतो, 
तर मरु का 
नाही शकत?" 
रामल िंगडूने
ववचार े. 
ताताचारी यावर 
काहीच उत्तर 
देऊ शक ा 
नाही!
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हत्ती आणि कुत्रा

एक होता राजा. त्याच्याकडे एक हत्ती 
होता. हत्तीची देखभाल एक माहूत 
करत असे. 
माहुताचा एक पाळीव कुत्रा होता. 
कुत्रा नेहेमी माहुताबरोबर सगळीकड े
जात असे.



हत्ती आणि कुत्रा एकत्र 
जेवत, खेळत. त्याांची
अगदी घट्ट मैत्री झाली 
होती. हत्ती रोज 
कुत्र्याची वाट पाहत 
असे. 
एकदा माहुताला 
पैशयाांची खूप ननकड 
होती. त्याने कुत्रा एका 
श्रीमांत व्यापाऱ्याला 
ववकला. कुत्र्याला खूप 
वाईट वाटले, पि आता
नवीन मालकाबरोबर 
जािे भाग होते.



हत्तीला कुत्र्याची खूप आठवि येत होती. त्याने अन्न पािी 
सोडले. कोिलाही त्याचे कारि समजत नव्हते.

वैदयाांनी हत्तीला तपासले. 
"हत्तीला कोिताही रोग 
झालेला नाही. त्याला 
कोिाचीतरी आठवि 
येते आहे. " वैदयाांनी 
साांगगतले. 



"त्याचा खेळगडी, कुत्रा 
कुठे आहे? त्याला लगेच 
आिा!" राजाने फमाान 
सोडले. 
राजाची आज्ञा ऐकून
श्रीमांत व्यापाऱ्याने लगेच 
कुत्र्याला सोडून ददले. कुत्रा
ताबडतोब हत्तीकड ेधावत 
गेला. 

एकमेकाांना बघनू 
दोघाांना खूप आनांद 
झाला, आणि ते
आनांदाने नाचू 
लागले. 
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सप, झुईं, धडाम

भोपळ्याची वेल कौलारू छतापयतं पोहोचली. 
तरारली, खूप भक्कम झाली. लवकरच त्यावर अनेक 
भोपळे दिसू लागले. 
त्या कौलाांमध्ये एका उां िराने घर केले होते, आणि तो 
ततथे आनांिाने राहायचा. 



घराभोवती दहरवेगार गावात उगवले होते. शेळी गवत 
खाण्यासाठी ततथे आली. तेवढ्यात उां िराने एका भोपळ्याचा 
िेठ िाताने कापला...'सप’.

भोपळा घरांगळत, 
'झुईं' करून घसरत
बरोबर शेळीवर 
जाऊन 
पडला...'धडाम'! 
शेळी ओरडू 
लागली. 
तेवहाांपासून 'सप, 
झुईं, धडाम' अशी
म्हिच पडली आहे!



गाढव आणि ससांह
एके दिवशी ससांह गाढवाला सशकारीला बरोबर घेऊन 
गेला. 
"गाढव िािा, तुमचा आवाज ककती बुलांि आहे! तुम्ही 
जमेल तेवढ्या जोरात रेका. तुमचा आवाज ऐकून 
सैरावैरा पाळिाऱ्या प्राण्याांची मी सशकार करेन." ससांह 
म्हिाला. 

गाढवाने तसेच केले.



गाढव ओरडू लागताच प्रािी गोंधळून सैरावैरा धावू 
लागले. 
ससांहाने प्राण्याांची सशकार केली. "फार उत्तम रेकतोस तू!" 
ससांहाने गाढवाची प्रशांसा केली. 
तेवहाांपासून गाढवे इतराांकडून आपली प्रशांसा ऐकण्यासाठी 
रेकू लागली.
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नाव ववसरलेली माशी
सणासुदीच्या ददवशी एक माशी
भ िंतीवर शणे सारवत होती. काम 
करता करता ती ततचे नावाचिं 
ववसरली! 
"माझिं नाव काय?" ती  ािंबावून 
सवाांना ववचारात फिरू लागली. 
ततला झाडाखाली बसलेली पेदारासी 
पेडम्मा ददसली. 
ततने ववचारले, "पेदारासी पेडम्मा, 
पेदारासी पेडम्मा, माझे नाव काय?"
"मला नाही मादहत. जा माझ्या
मुलाला ववचार." पेडम्मा म्हणाली. 
मग माशी गेली पेडम्माच्या मुलाकड.े 

"पेदारासी पेडम्मा, पेडम्माच्या मुला 
माझे नाव काय?" ततने ववचारले. 
"मला नाही मादहत. जा माझ्या
हातातल्या कुऱ्हाडीला ववचार." तो 
म्हणाला. 



मग माशी गेली कुऱ्हाडीकड ेआणण 
म्हणाली, "पेदारासी पेडम्मा, 
पेडम्माच्या मुला, मुलाच्या
कुऱ्हाडी, माझे नाव काय?"
"मला नाही मादहत. जा, मी जे
झाड तोडले त्या झाडाला ववचार." 
कुऱ्हाड म्हणाली. 
माशी गेली झाडाजवळ. "पेदारासी 
पेडम्मा, पेडम्माच्या मुला, 
मुलाच्या कुऱ्हाडी, कुऱ्हाडीने 
कापलेल्या झाडा, माझे नाव 
काय?"
"मला नाही मादहत. जा, माझ्या
िािंदयािंवर बसलेल्या पक्षाला 
ववचार." झाड म्हणाले. 
मग माशी गेली िािंदयािंवर
बसलेल्या पक्षाकड.े

"पेदारासी पेडम्मा, पेडम्माच्या मुला, 
मुलाच्या कुऱ्हाडी, कुऱ्हाडीने कापलेल्या 
झाडा, झाडावरच्या पक्षा, माझे नाव 
काय?" ततने ववचारले. 
"मला नाही मादहत. मी जजथे पाणी 
वपतो त्या तळ्याला ववचार." पक्षी 
म्हणाला. 



"पेदारासी पेडम्मा, पेडम्माच्या मुला, मुलाच्या 
कुऱ्हाडी, कुऱ्हाडीने कापलेल्या झाडा, झाडावरच्या 
पक्षा, पक्षी जजथे पाणी वपतो त्या तळ्या, माझे 
नाव काय?" ततने ववचारले. 
"मला नाही मादहत. माझ्यात पोहणाऱ्या माशाला 
ववचार." तळे म्हणाले. 
"पेदारासी पेडम्मा, पेडम्माच्या मुला, मुलाच्या 
कुऱ्हाडी, कुऱ्हाडीने कापलेल्या झाडा, झाडावरच्या 
पक्षा, पक्षी जजथे पाणी वपतो त्या तळ्या, 
तळ्यातल्या माशा, माझे नाव काय?" 
"मला नाही मादहत. मला पकडू पाहणाऱ्या
मुलाला ववचार." मासा म्हणाला.  
"पेदारासी पेडम्मा, पेडम्माच्या मुला, मुलाच्या 
कुऱ्हाडी, कुऱ्हाडीने कापलेल्या झाडा, झाडावरच्या 
पक्षा, पक्षी जजथे पाणी वपतो त्या तळ्या, 
तळ्यातल्या माशा, मासा पकडणाऱ्या मुला, माझे 
नाव काय?" 

"मला नाही मादहत. मी
चालवतो त्या घोड्याला
ववचार." मुलगा म्हणाला. 



"पेदारासी पेडम्मा, पेडम्माच्या मुला, मुलाच्या कुऱ्हाडी, कुऱ्हाडीने 
कापलेल्या झाडा, झाडावरच्या पक्षा, पक्षी जजथे पाणी वपतो त्या तळ्या, 
तळ्यातल्या माशा, मासा पकडणाऱ्या मुला, मुलाच्या घोड्या, माझे नाव 
काय?" 
"मला नाही मादहत. माझ्या पोटातल्या बाळाला ववचार." घोडा म्हणाला.  
"पेदारासी पेडम्मा, पेडम्माच्या मुला, मुलाच्या कुऱ्हाडी, कुऱ्हाडीने 
कापलेल्या झाडा, झाडावरच्या पक्षा, पक्षी जजथे पाणी वपतो त्या तळ्या, 
तळ्यातल्या माशा, मासा पकडणाऱ्या मुला, मुलाच्या घोड्या, घोड्याच्या 
पोटातल्या बाळा, माझे नाव काय?" 

"तुझिं नाव...तुझिं 
नाव...तुझिं नाव...
म...म...मा..." 
बाळ बोबडिं बोलू 
लागलिं. 

"अरे खरिंच की! माझे नाव 
माशी!" आणण माशी आनिंदाने 
घरी तनघून गेली. 
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निसर्गाची किमयग 

दपुगरचे ऊि तगपले होते. 
बदगमगच्यग झगडगखगली एि शेतिरी विसगिलग. 
त्यगच्यग समोर िललिंर्डगचग िेल होतग. िेलीिर  
मोठी मोठी िललिंर्ड ेलगर्लेली त्यगलग ददसली. 
तसेच बदगमगच्यग झगडगिर छोटे छोटे बदगम 
लगर्लेले ददसले. 



"जर बदगमगचे फळ िललिंर्डगएिढे मोठे असते, 
तर आत्तग मगझे िगय झगले असते! खरे आहे, 
निसर्गाची किमयग िगही औरच आहे!" त्यगिे 
खुशीत विचगर िेलग. 

"एिढ्यग िगजूि िेलगलग एिढी
मोठी िललिंर्ड,े आणि एिढ्यग
मोठ्यग झगडगलग एिढी लहगि फळे!" 
त्यगलग ििल िगटले. 
तेिढ्यगत त्यगच्यग डोक्यगत एि 
बदगम पडलग. 



िरूि पहग 

मुल्लग िगलसरूद्ददि 
िगही डगर्डुजी 
िरण्यगसगठी छतगिर
चढले आणि अचगिि 
चक्िर येऊि खगली 
पडले. 
शेजगरी पगजगरी र्ोळग 
झगले. 



"िगय झगले मुल्लग?" एिगिे विचगरले. "मुल्लग, भोिळ आली 
िग?" दसुरग म्हिगलग. "आतग िसे िगटते आहे?" अजूि एिगिे 
विचगरले. 
"तुमच्यग प्रशिगिंिी मगझग जीि घेऊ ििग. िर चढग आणि 
मगझ्यगसगरखे खगली पडग, सर्ळी उत्तरे लमळतील आपोआप," 
मुलगिे उत्तर ददले. 

मरगठी - मगिसी महगजि 



माझे नाव कल्पना. 
मी सात वर्ाांची आहे. 
मी शाळेत जाते. 
मी दसुऱ्या इयते्तत शशकते. 

मला गाणी गायला आवडतात. 
मी खूप खेळ खेळते. 
मला चचत्र ेकाढायला खूप 
आवडतात. 

माझ ेकुटुुंब 



माझ्या धाकट्या भावाचे नाव आहे 
ववनोद. 
तो चार वर्ाांचा आहे. तो सतत खेळत 
असतो. तो खूप गोड़ बोलतो. त्याला 
माझ्याबरोबर शाळेत यावेसे वाटते.
उन्हाळ्याच्या सुट्टीनुंतर ववनोद सुद्धा 
शाळेत जाणार आहे. मग आम्ही दोघे 
शमळून शाळेला जाऊ. 



माझ्या आईचे नाव आहे सुशीलम्मा. 
ती मला गाणी शशकवते. मला आणण 
माझ्या भावाला भरवते. 
माझे आई आणण वडील शेतात काम 
करतात. ते शेतात वपके काढतात.

माझ्या वडडलाुंचे नाव आहे 
रुंगा राव. सगळे त्याुंना 
रुंगा म्हणतात. 
मी कधीकधी त्याुंच्या
बरोबर शेतात जाते. ते
मला वेगवेगळे पक्षी, ककड,े 
फुले, फळे दाखवतात. 



आमच्या गोठ्यात गायी आणण म्हशी 
आहेत. 
वासरे इकड ेततकड ेबागडत असतात. 
माझा भाऊ आणण मी त्याुंना चारा 
घालतो. 
त्याुंच्या मानेभोवती घुंटा बाुंधतो. 
आम्हाला त्या घुंटेचा मुंजूळ आवाज 
खूप आवडतो. 

मराठी - मानसी महाजन 



कोल्हा आणि करकोचा

कोल्हा आणि करकोचा मित्र होते. 
"मित्रा, िाझ्या घरी जेवायला ये." असे म्हिून कोल््याने 
करकोच्याला घरी जेवायला बोलावले. 



कोल््याने खीर केली आणि बशीत वाढून करकोच्यासिोर 
ठेवली. करकोच्याने आपल्या लाांब चोचीने बशीतून खीर 
खायचा खूप प्रयत्न केला, पि त्याला एकही घास घेता 
आला नाही. 
कोल््याने बशीतली खीर चाटून पुसून खाल्ली. "मित्रा, अरे 
असे खायचे असते." असे म्हित त्याने सगळी खीर खाऊन 
टाकली. "रागावू नकोस मित्रा, जेवायला दसुरे काहीच केलेले 
नाही." कोल्हा म्हिाला. 
"ठीक आहे मित्रा. पि आता तू लवकरच िाझ्या घरी 
जेवायला आले पाहहजेस." करकोचा म्हिाला. 



काही हदवसाांनी कोल्हा करकोच्याच्या घरी जेवायला गेला. 
करकोच्याने िाशाचे कालवि करून एका अरां द तोंडाच्या 
भाांडयात वाढले. 
कोल्हा भाांड्याभोवती गोल गोल फिरला. भाांड ेचाटून, हुांगून 
पहहले.  भाांड्याच्या अरां द तोंडात कोल््याचे तोंड जाईना. त्याला 
एकही घास खाता आला नाही. 
"अरे मित्रा, हे बघ असे खायचे असते." असे म्हित करकोच्याने 
आपली लाांब चोच भाांड्यात घातली आणि सगळे कालवि 
खाऊन टाकले. "रागावू नकोस, पि घरात जेवायला दसुरे काहीच 
नाही."
कोल्हा सांतापला.  िेजवानीच्या आशेने आलेला कोल्हा भुकेलाच 
परत ननघाला. तेव्हापासून कोल्हा आणि करकोचा याांची िैत्री 
तुटली, ती कायिची.



टाळ्या वाजवा
टाळ्या वाजवा, टाळ्या वाजवा, जोरात टाळ्या 
वाजवा 
गािे ऐका, गािे ऐका, जोरात टाळ्या वाजवा. 

पाय नाचवा, पाय नाचवा, तालात पाय नाचवा
गािे ऐका, गािे ऐका, तालात पाय नाचवा.

गोल फिरा, गोल फिरा, गरगर गोल फिरा
गािे ऐका, गािे ऐका, गरगर गोल फिरा. 

उड्या िारा उड्या िारा उांच उड्या िारा
गािे ऐका, गािे ऐका, उांच उड्या िारा. 

टाळ्या वाजवा, टाळ्या वाजवा, जोरात टाळ्या 
वाजवा 
गािे ऐका, गािे ऐका, जोरात टाळ्या वाजवा. 

िराठी - िानसी िहाजन



मुळा
एका आजोबाांनी शेतात मुळा लावला. मूल्याचे रोप वाढले, 
खूप मोठे झाले. मुळा काढण्यासाठी शेतकरी रोप मातीतून 
उपसू लागला, पण रोप काही बाहेर येईना. त्याने आजीला 
हाक मारली.



आजीने आजोबाांना पकडले, आजोबाांनी मुळ्याच्या रोपाला 
आणण दोघे ममळून ओढू लागले, ओढू लागले. तरीही मुळा 
काही बाहेर येईना. मग आजीने नातीला बोलावले. 
नातीने आजीला पकडले, आजीने आजोबाांना, आणण
आजोबाांनी मुळ्याच्या रोपाला. ततघे ममळून ओढू लागले, 
ओढू लागले. तरीही मुळा काही बाहेर येईना. मग नातीने 
कुत्र्याला बोलावले.



कुत्र्याने नातीला पकडले, नातीने आजीला , आजीने आजोबाांना, 
आणण आजोबाांनी मुळ्याच्या रोपाला. चौघे ममळून ओढू लागले, 
ओढू लागले. तरीही मुळा काही बाहेर येईना. मग कुत्र्याने 
माांजरीला बोलावले. 
माांजरीने कुत्र्याला पकडले, कुत्र्याने नातीला, नातीने आजीला, 
आजीने आजोबाांना, आणण आजोबाांनी मुळ्याच्या रोपाला. सगळे 
ममळून ओढू लागले, ओढू लागले. तरीही मुळा काही बाहेर 
येईना. मग माांजरीने उां दराला बोलावले. 
उां दराने माांजरीला पकडले, माांजरीने कुत्र्याला, कुत्र्याने नातीला, 
नातीने आजीला, आजीने आजोबाांना, आणण आजोबाांनी 
मुळ्याच्या रोपाला. सगळे ममळून ओढू लागले, ओढू लागले. 
शेवटी एकदाचा मुळा बाहेर आला!



तहानलेला कावळा

कावळ्याला तहान 
लागली. त्याला एक पाणी 
असलेला माठ ददसला. 

पण पाणी अगदी 
तळाशी होते. 
ततथे पोहोचणार कसे?

तेवढ्यात कावळ्याला जवळच 
पडलेले काही दगड ददसले. 
त्याने चोचीने उचलून एक एक 
करत सवव दगड मठात टाकले. 

दगड माठात खाली 
पडले तसे पाणी वर 
वर येऊ लागले. 
कावळा मनसोक्त 
पाणी प्यायला आणण
उडून गेला. 

मराठी - मानसी महाजन 


